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Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset den 17oktober2017 kl. 08:30-12:00

Beslutande Tobias Jarstorp (L), ordf
Rolf Andersson! Sillbo, (C)
Helena Cederberg, (V)
Ewa Wikström! (S) tjänstgörande ers.

Övriga deltagare Asko Klemola, sektorchef barn och utbildning
Christine Larsson, biträdande kommunsekreterare

Utses att justera: Helena Cederberg (V)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen måndagen den 23 oktober kl. 08:30

Underskrifter:

Paragrafer

Sekreterare
Christine La sson

Ordförande
obias Jars orp

Justerande
Helena Cederberg

Justerandes Utdragsbestyrkande
sidn.



SjdnnLeIP
IUiWmun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Barn-och utbildningsutskottet 2017-10-17 Sid. 79

§ 69

Sektorchefen informerar

Sektorchefen ger utskottet aktuell information gällande bland annat extern webbplats.

Sektorchefen ger barn- och utbildningsutskottet information om skolskjutsar, extern webbplats
och kö till förskolan.

Sektorchefen har med anledning av om diskussionerna kring skolskjutsarna åkt med Axelssons
buss för att se hur turerna fungerar. Justeringar i turlistan har gjorts. Ny turlista började gälla den
2/10. Sektorchefen kommer att åka med igen under hösten för att se hur turerna påverkas vid
vinterväglag. Sektorchefen har en dialog med bussbolaget för att säkerställa att reglementet följs
och med bussvakterna vid skolan för att säkerställa att det fungerar vid ankomst till skolan.

Just nu är det många barn som vill börja i förskolan i centralort. Alla familjer kanske inte kan
erbjudas sitt första val och kommer att temporäit erbjudas en annan placering.

Sektorn har påbörjat ett arbete med att utveckla den externa webbplatsen så att den ska bli
representativt för hela sektorn och så att det ska bli lättare att hitta relevant information.

1 ärendet yttrar sig Ewa Wikström (S), Rolf Andersson (C) och Tobias Jarstorp (L).

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Barn-och utbildningsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Jus erandes Utdragsbestyrkande
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§ 70

Information till huvudman från sektor barn och utbildning

Ordföranden ger utskottet aktuell information om eventuell kränkande behandling på grundskola,
förskola och fritidshem.

Tidigare behandling 1 ärendet
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2017-08-22, § 47
4i notera informationen till protokollet

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2017-09-19, § 57
notera informationen till protokollet

Ordföranden föredrar ärendet.

4 stycken rapporter har upprättats.

Sektorchefen yttrar sig

1 ärendet yttrar sig Tobias Jarstorp (L), Rolf Andersson (C), Helena Cederberg (V), Ewa
Wikström (S).

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Barn-och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

411 notera informationen till protokollet

J terandes Utdragsbestyrkande
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71

Statistik förskola, grundskola

Sektorchef informerar utskottet om aktuell statistik frän förskola och grundskola.

Tidigare behandling i ärendet
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2017-08-22, § 50
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2017-09-19, § 58
tacka för informationen och lägga den till handlingarna

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Tobias Jarstorp (L), Ewa Wikström (5), Helena Cederberg (V) och Rolf
Andersson (C).

Sammanträdet ajourneras.

Sammanträdet återupptas.

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

lägga ärendet till handlingarna

Juterandes Utdragsbestyrkande
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§72 Dnr2017.1215.600

Intyg för specialkost

1 Skinnskattebergs kommun är kommunstyrelsen huvudman för skola, förskola och fritidshem.
Därmed vill förvaltningen att huvudmannen fastställer att barn och elever beviljas specialkost
utifrån inkommande information i intyget om specialkost samt att vid medicinska skäl till
specialkost krävs läkarintyg. En tjiinsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Ewa Wikström (S), Tobias Jarstorp (L). Rolf Andersson (S) och Helena
Cederberg (V).

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att fastställa intyget om specialkost för barn och elever inom sektor barn och utbildning

3 sterandes Utdragsbestyrkande
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§ 73 Dnr20l6.l740.633

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Förvaltningen presenterar en rapport om möjligheterna till att tillgodose föräldrars behov
av nattbarnvårdare i kommunal regi.

Tidigare behandling i ärendet

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2017-05-23, § 39
att ge ledamöterna i uppdrag att diskutera alternativa lösningar och rapportera till barn- och
utbildningsutskottets sammanträde den 22augusti2017
ii bordlägga ärendet till barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 22augusti 2017

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2017-08-22, § 48
g bordlägga ärendet till barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 19september2017

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2017-09-19, § 61
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda alternativa lösningar till barnomsorg under obekväm
arbetstid

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Tobias Jarstorp (L), Ewa Wikström (S), Helena Cederberg (V) och Rolf
Andersson (C).

Tobias Jarstorp (L) yrkar fl lägga ärendet till handlingarna.

Rolf Andersson (C) yrkar bifall till Tobias Jarstorps (L) förslag.

Ordröranden ställer frågan om barn- och utbildningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

lägga ärendet till handlingarna

J sterandes Utdragsbestyrkande
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* 74 Dnr 2017.1147.623

Skrivelse gällande skolskjutsar

Den 12 september 2017 inkom en skrivelse till barn- och utbildningsutskottet frän
ituerimsstyrelsen för Riddarhyttans hem och skola gällande skotskjutsarna i området.

Ordföranden föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Rolf Andersson (C). Ewa Wikström (5), Tobias Jarstorp (L) och Helena
Cederberg (V).

Sektorchefen yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att ge ordföranden i uppdrag att svara Irnerimsstyrelsen för Riddarhyttans Hem och Skola att
utskottet tackar för engagemanget och initiativet och att partierna tar med sig frågan i framtida
diskussioner.

gli lägga ärendet till handlingarna

JuRterandes Utdragsbestyrkande
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§ 75

Förberedelse, genomförande och återkoppling för
sammanträden och beredningar med samrådsorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2012-12-14, § 188,
reviderad 2017-04-04, § 69: § 20 Samrådsorgan, är kommunens samrådsorgan Samrfldsgruppen
för Finska Förvaltningsområdet och Region Västmanlands Samverkansgrupper.

Förtroendevalda representanter i dessa organ ska i ärenden där budget, verksamhetsplan, mål
samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt. Den
Förtroendevalde avgör själv om Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt ska inhämtas eller ej.

Förtroendevalda representanter i Region Västmanlands Samverkansgrupp Barn och Unga ska i
ärenden där budget, verksamhetsplan, mål samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta
Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt från barn- och utbildningsutskottet.

Förtroendevald som deltagit i sammanträde med samrådsorgan ska skriftligen kortfattat
återrapportera vid nästföljande utskottssammanträde. Åtenapporteringen ska innefatta ärendet,
eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Vid dagens sammanträde lämnas inga rapporter

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Delgivningar

Inga delgivningar föreligger vid dagens sammanträde.
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§ 77

Övriga frågor

Inga övriga frågor ställs vid dagens sammanträde.

J sterandes Utdragsbestyrkande


